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De opening 

 

Voor u ligt het nieuwe eindejaars-Ei!  

Natuurlijk is - zoals altijd - een groot aantal 

pagina’s ingeruimd voor de stukken voor onze 

jaarlijkse ledenvergadering op 4 februari 2020. 

Er waren gelukkig ook weer verschillende leden 

die een kleinere of grotere bijdrage aanlever-

den. Olaf, Juliet, Arné, Elly, Marian, Eveline, 

Frans + familie, Marian, Liesbeth en  Sjoerd: 

allemaal super bedankt! 

Van de foto’s die ik het afgelopen jaar 

gemaakt heb vinden jullie een groot aantal in 

dit nummer terug. Benieuwd naar meer? Kijk op 

de website bij het tabje Foto’s. 

Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en 

een geweldig nieuw bridgejaar!! 

 

Jenny Omvlee 
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Van de voorzitter 

 

Beste bridgers, 

 

Ik mag als voorzitter al weer voor de tweede 

keer een stukje schrijven in Het Ei. En er is weer 

veel gebeurd. 

 

Na de Algemene Ledenvergadering, waarin 

we afscheid namen van Ingrid als secretaris en 

Marinus als penningmeester, zijn we verder 

gegaan met respectievelijk Liesbeth en Kees als 

hun opvolgers.  

 

Dit jaar zijn weer veel drives georganiseerd, 

waarbij we natuurlijk de vriendendrive (altijd 

gezellig) en de Unicefdrive Harten Troef 

moeten vermelden. Prometheus organiseerde 

deze laatste voor de tweede keer en het was 

wederom een groot succes. Met 44 paren was 

de zaal vol. Veel vrijwilligers hadden gezorgd 

voor taart, hapjes en natuurlijk de prijzen. Het 

was supergezellig en van veel deelnemers, die 

geen lid van Prometheus zijn, kregen we 

daarna nog complimenten voor de 

gezelligheid en de goede organisatie. De 

hoofdprijs ging deze keer naar Agnes en Piet 

Verbraak (A-lijn), Anke Hom en Henk Jongsma 

(B-lijn) en Mieke Ham en Truus Verhaar (C-lijn). 

Nogmaals iedereen bedankt voor de 

medewerking. We konden € 1517,-- overmaken 

aan Unicef. Een mooi resultaat.  

 

In mei werd geïnventariseerd of er belangstel-

ling was voor een verlengd seizoen. Dat was 

niet het geval. Wel had men belangstelling 

voor een ‘cursus’ spelpeilverbetering. Kees van 

’t Hul heeft dit voorlopig één keer georgani-

seerd. Velen vonden het erg interessant. Wordt 

vervolgd. 

 

We zijn ook verder gegaan met het organiseren 

van Flits 1 en 2, samen met de andere NBB-

clubs. Helaas heeft de vorige lichting ons geen 

nieuwe leden opgeleverd maar wie weet gaat 

het met de nieuwe cursisten beter. 

Ook is samen met de andere NBB-clubs geke-

ken naar mini-bridge (dat gaat in januari van 

start op een basisschool) en naar een locatie 

voor een denksportcentrum. Dat laatste 

onderwerp heeft een nieuwe impuls gekregen 

na een gesprek met de wethouder van sport, 

Karin Schrederhof, maar voorlopig zijn hier nog 

geen concrete vorderingen te melden.  

Er is afgesproken dat de wedstrijdleiders gaan 

rouleren: elke maand een ander. De lijst staat 

uiteraard op de website.  

Siebe, Jenny en Marian hebben de cursus 

‘Basisvaardigheden clubleider’ gevolgd.  

Siebe is voortaan een van de arbiters.  

 

Ik vond het weer een gezellig clubjaar. Ik hoop 

dat jullie dat met mij eens zijn.  

Tenslotte wens ik hierbij iedereen namens het 

bestuur hele fijne feestdagen en een goed 

begin van 2020.   

 

Marian Reijmers 

    

 

 
 

    
 

Een bloemetje als dank voor oud-secretaris Ingrid Kappe. 
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Bridgeprobleem 

Combineer je kansen 

 

 

Het biedverloop is als volgt:  
 

West Noord Oost Zuid 

     3♣ 

pas 4SA pas 5♦ 

pas 6♣ pas pas  

pas    
 

Je opent 3♣ en na een kort biedverloop eindig 

je in 6♣. West komt uit met ♥V. 

De klaveren zitten 2-1 tegen. Hoe heb je de 

meeste kans op succes? 

 
De oplossing staat op pagina 9 

Olaf Duin 

    

 

Bridgecursussen  

 

Ook het afgelopen jaar hebben we weer 

samen met Gisolf, ODD en De Gaech 

bridgecursussen georganiseerd. Jammer 

genoeg leverde ons dat deze keer geen 

nieuwe leden op. In september is er een 

nieuwe beginnerscursus ‘Bridge in een flits 1’ 

gestart. In januari gaan deze cursisten oefenen 

op de clubs en dan komen ze ook twee 

avonden bij ons kijken. In februari start dan de 

vervolgcursus ‘Bridge in een flits 2’, gevolgd 

door meespeelavonden op de clubs in mei. 

Natuurlijk hopen we dat er daarna wel weer 

cursisten doorstromen naar onze club. 

We zullen zien…. 

 

Jenny Omvlee 

  

    

Op avontuur in bridgeland – 4  

 

Interessant op te merken, dat bridgen niet 

bepaald makkelijker wordt. Hoe meer ik ervan 

af schijn te weten, hoe meer ik opmerk wat ik 

niet weet. Je zult maar behept zijn met een 

kritische geest! 

 

Naar aanleiding van een opmerking van een 

partner tijdens zomerbridge, hoe je door te 

doubleren tijdens biedingen behoorlijk kunt 

scoren, heb ik - nieuwsgierig geworden - dit 

najaar een prima verzorgde cursus ‘Doubletten 

en Redoubletten’ (drie bijeenkomsten) gevolgd 

bij de Bridgeschool Delft van Heleen 

Barendregt. 

Het was heel verhelderend en toch ook 

verwarrend en ook bij dit onderwerp hoort 

oefenen en nogmaals oefenen en ermee bezig 

blijven.  

De kreten “negatief doublet en strafdoublet” 

kende ik wel, maar “teruggekaatst doublet, 

balancing doublet, support doublet, support 

redoublet, snapdragon doublet”... Hallo!!  

 

Een hoop informatie is weggezakt, omdat ik er 

niet voldoende tijd aan heb kunnen besteden, 

maar een keurige samenvatting van Heleen ligt 

naast mij,  gereed voor studie en in het voorjaar 

verwacht ik een uitnodiging voor een herhaal-

ochtend. 

 

Tot ziens aan de bridgetafel! 

Juliet Joan Moll 

    

 

Ruitenboer 2019 

 

Op 2 maart speelden we de voorronde voor 

Ruitenboer op de club. Winnaars werden Gerrit 

Hakvoort en Rossend Llurba. Van de paren, die 

bereid waren deel te nemen aan de halve 

finale, eindigden Ank Hoogeveen en Jenny 

Omvlee als hoogste. Daarom togen zij op 14 

april naar Zoetermeer. ’s Ochtends wisten ze 

heel aardig te scoren: ze werden 10e met  

57,92%. ’s Middags ging het wat minder: 57e 

met 47,26%. Ze eindigden uiteindelijk als 31e 

met de (toch wel mooie) score van 52,59%.  

Onvoldoende voor de finale, maar weer een 

leuke ervaring rijker! 

 

    

Zuid / allen 

kwetsbaar 
 

 A V B  

 A 5  

 A 7 6 5 4  

 H B 9  

 10 7 4 2    
N 

  H 6 5 3  

 V B 9 4 
W O 

 H 7 3 2 

 V 9 8 
Z 

 H 10 3 2  

 4 3    2 
  9 8  

 10 8 6 

 B 

 A V 10 8 7 6 5  
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Harten troef voor kinderen 

 

Dit jaar organiseerde Unicef voor de zesde keer 

het landelijk bridgetoernooi ‘Harten Troef voor 

kinderen’. Dat is elk jaar rondom 20 november, 

de Dag van de Rechten van het Kind. Doel van 

‘Harten Troef’ is het bijeenbrengen van geld 

voor kinderen, deze keer specifiek bestemd 

voor innovatief onderwijs aan adolescenten in 

Jordanië, zodat ze een opleiding voor de 

toekomst krijgen. Op meer dan vijftig plekken 

deden bridgers hieraan mee. Vorig jaar deden 

wij voor het eerst mee en omdat de drive toen 

een groot succes was, hebben we dit jaar de 

organisatie van de 2e Delftse Unicefdrive op 

ons genomen. 

 

 
 

Op zondagmiddag 17 november togen 88 

enthousiaste bridgers uit Delft en omgeving 

naar wijkcentrum De Vleugel om mee te doen 

aan deze benefietdrive. Het was een zeer 

geslaagde middag, mede dankzij de inzet van 

veel leden van de bridgeclub die zorgden voor 

lekkere taarten en hapjes en een heleboel 

mooie prijzen voor de prijzentafel. En dankzij 

een aantal Delftse ondernemers konden we 

mooie hoofdprijzen uitreiken! 

 

We speelden in drie lijnen: winnaars in de A-lijn 

werden Agnes en Piet Verbraak, in de B-lijn 

Anke Hom en Henk Jongsma en in de C-lijn 

Mieke Ham en Truus Verhaar. Zij gingen met 

mooie diner- en lunchbonnen naar huis. 

 
 

De bridgers brachten op deze middag het 

prachtige bedrag van €1517,- bijeen! De hele 

opbrengst van deze middag is overgemaakt 

aan Unicef. "Wow wederom een fantastische 

opbrengst!" was de reactie van Nancy Bönnen 

van Unicef. 

 

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft 

meegeholpen deze middag tot een succes te 

maken. Onze sponsors: PrinterPro (drukwerk),  

Gemeente Delft (zalen), Gisolf (spellen).  

Restaurant Kruydt, Café-Brasserie Huszár, 

Lunchcafé Leonidas, Het Rieten Dak en 

Proeflokaal Sijgje Delft stelden cadeaubonnen 

voor lunch/diner/high tea beschikbaar voor de 

prijzentafel, Filmhuis Lumen een filmbon en 

Museum De Griffioen een rondleiding. 

 

En last but not least alle leden die taarten 

bakten, hapjes maakten, prijzen beschikbaar 

stelden en op vele andere manieren zorgden 

dat alles op rolletjes verliep. Dank allemaal! 
 

 

 

Jenny Omvlee   
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Tegen het zere been…. 

 

Een aantal weken geleden was ik te gast op 

een kleine bridgedrive in het oosten van het 

land: 24 paren maakten er een gezellige 

middag van en de wedstrijdleider had alles 

piekfijn voorbereid. De laatste tafel was er een 

die ik me nog lang zal heugen, en dit is 

waarom … 

Een oudere dame speelde met haar nicht; 

nichtlief was nog een beginneling en tante 

bemoedigde haar en legde elke keer uit wat 

ze had kunnen doen. 

In het laatste spel opende tante 1♠, nicht bood 

1SA, waarna tante 2♥ bood. 

Na wat nadenken paste nicht en dat had 

volgens tante niet gemogen: ze hadden nu 

een manche gemist. De dame legde uit 

waarom er op 2♥ niet gepast mocht worden: 

dat was namelijk forcing. 

Toen begon ik me er maar eens tegenaan te 

bemoeien en merkte op hoe snel nicht leerde 

en dat haar pas goed was. Dat was wel erg 

tegen het  zere been van tante: “Waar haalt u 

dat vandaan?  Ik bied vrijwillig een nieuwe 

kleur op 2-nivo”. 

Mijn uitleg dat dat wel zo was, maar dat die 

tweede kleur ónder de openingskleur lag, wat 

betekent dat ze een langere schoppen dan 

harten had en niet meer dan 14 punten. Dit 

werd tot in den treure bevochten door tante. 

“Hoe lang bridget u al?”  “Ach, zo’n dikke 40 

jaar”, was mijn antwoord.  

Nou, dan had ik nog wat te leren, want “ik ben 

bridgedocent” beet  ze me toe. In enige 

verdere discussie had ik geen zin en ik besloot, 

onder het opstaan,  maar te zeggen “Dan mag 

u wel  eens op een herhalingscursus gaan”. 

 

Tegen een docent ben ik natuurlijk niet 

opgewassen: ik ken mijn plaats.  

 

Arné Heijmans 

    

 

Op 15 oktober gaf Kees van ’t Hul bijscholing op de club… 

Dank aan de vrijwilligers… 

 
Zelf ben ik niet zo goed in het schrijven van 

stukjes, maar hierbij wil ik de vrijwilligers 

bedanken voor de vele gezellige bridgeavon-

den bij Bridgeclub Prometheus.  

In 2006, toen wij verhuisden van Hellevoetsluis 

naar Delft, werden mijn man en ik lid van 

Prometheus, toen nog spelende in de kelder 

van TU chemie.  

Wij kwamen van een hele fanatieke bridge-

club, HEV in Hellevoetsluis. Wanneer je te hoog 

ging met bieden zei de tegenpartij: “Zo jij krijgt 

even een strik aan je broek”, wat betekende 

dat je gedubbeld werd.  

Ook wanneer je, met je partner een conventie 

niet beheerste, kwam de arbiter aan tafel en 

vertelde kort en bondig dat je het systeem niet 

mocht spelen, tot je de conventie onder de 

knie had. Wanneer het zover was, ging de 

arbiter kijken of je het echt onder de knie had 

en dan mocht je het weer spelen. De leden 

van HEV wisten niet beter en vonden dit dan 

ook helemaal niet erg, want het hoorde erbij.  

 

Eenmaal lid geworden van Prometheus,  

kwamen we in een hele andere sfeer terecht. 

Het ging natuurlijk ook wel om het winnen, 

maar bovenal om de gezelligheid. En gezellig 

was het. Maar helaas moest Prometheus op 

zoek naar een andere locatie, dat werd de 

Brasserskade, toen zijn we even afgehaakt.  

Na een paar jaar deed de gelegenheid zich 

voor, om opnieuw lid te worden van Prome-

theus, toen op een voor mij heel gezellige 

locatie. En ik heb het - net als in de kelder van 

TU chemie - ontzettend naar mijn zin. En wel om 

het volgende…. 

 

Het spelen is altijd heel gezellig, of je nu in de A- 

of B-lijn speelt. Onlangs nog hadden we de  

Unicef-drive: wat is hier een werk aan besteed  

door de vrijwilligers. De heerlijke hapjes, de 

prijzen, maar vooral de ontzettend leuke sfeer: 

dit was een middag om niet snel te vergeten.   

Daarna volgde al snel de Sinterklaasdrive, met 

voor een ieder een ingepakt cadeau. Mensen 

die niet altijd in de prijzen vielen, hadden zo-

doende ook prijs. Wat een leuk idee! 

 

Graag wil ik de inzet van Ank, Jenny en Marian 

benoemen, iedere week staan ze klaar om 

alles in goede banen te leiden. En zeker niet 

vergeten het vele werk van Leo, Kees en 
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Sjoerd, zij zorgen er voor dat alle uitslagen 

geregeld worden en we iedere week direct na 

afloop de uitslag kunnen zien. En het vele werk 

van Joke en Marinus achter de bar om ons 

iedere week van een heerlijk drankje te 

voorzien.  

En natuurlijk ook lof aan alle andere vrijwilligers 

die van alles doen voor onze club. 

Zonder deze vrijwilligers zou deze bridgeclub 

niet kunnen draaien. En ik weet zeker, dat ik 

namens vele bridgers spreek.  

Ik hoop dan ook, dat we binnenkort weer 

nieuwe leden kunnen verwelkomen, bij onze 

gezellige bridgeclub Prometheus! 

 

Elly Legerstee 

    
 

Figurant 

 

Ooit werd het mooiste bridgetoernooi ter wereld in 

Nederland gehouden. Locatie was het statige hotel 

Des Indes in Den Haag. Bij de allereerste editie van 

het evenement behoorde Omar Sharif tot de 

deelnemers. Publiekstrekker natuurlijk. Als extra 

publiciteitsstunt had de organisatie Prins Claus 

uitgenodigd om het toernooi te openen. Hij en 

Sharif zouden samen een spelletje spelen. De score 

die ze op het spel zouden behalen zou de 

organisatie vertienvoudigen en in guldens schenken 

aan een goed doel. 

Het spel was voorgestoken; Sharif en Claus werden 

geacht 4 te bieden en te maken voor een score 

van 620 punten. Ik mocht met mijn toenmalige 

partner Enri Leufkens als tegenstander fungeren. Wij 

waren twintigers en dat was goed voor het imago 

van de sport.  Waar de organisatoren geen 

rekening mee hadden gehouden was dat er bij een 

oningespeeld paar wel eens wat misgaat. Sharif en 

Claus begrepen elkaar niet helemaal en belandden 

niet in 4 maar in 6. Dat was te hoog, om te 

beginnen ontbraken A en A. Omar Sharif moest 

het spel spelen. Hij had een singleton klaveren in de 

hand tegenover de heer in dummy. Om twaalf 

slagen te kunnen maken mocht hij geen klaverslag 

verliezen. Sharif won de ruitenstart en speelde 

onmiddellijk klaveren naar de heer. Toen ik de A 

nam viel mij een dodelijke blik ten deel. Aan een 

down viel niet meer te ontkomen. Niets voor het 

goede doel, zoals het weekblad Privé later in 

geuren en kleuren wist te melden. Toen de 

poppenkast voorbij was vertrouwde de Egyptisch 

filmster me toe dat ik de slechtste figurant was 

waarmee hij ooit had gewerkt….. 

 
Bridge in een flits 1 – Berry Westra 

Zwart kantje  

 

Deze dame stond levensgroot op de Biënnale 

Tilburg 2019.  

‘Als je goed kijkt heeft bridgen best een zwart 

kantje.....’ 

 

  
Kunstenaar: Marek Zyga, Polen 
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Frans verzilvert Unicef-prijs  

 

Op vrijdag 17 mei gingen we naar Wekerom. 

Frans de Vreede had met het bridgen voor 

Unicef samen met zijn bridgepartner Henk 

Schreuder een weekendverblijf in een huisje op 

park Berkenrhode gewonnen en een fles 

champagne.  Henk koos voor de champagne 

en Frans mocht het verblijf verzilveren.   

Er konden vier personen mee en in goed 

overleg werd besloten dat Corry en de twee 

dochters Philomeen en Monique het weekend 

mee gingen vieren. 

Bij aankomst op vrijdagmiddag wachtte ons 

een prachtig verblijf op een prachtig park. Blij 

verrast waren we. De eerste avond kookte 

Frans Tjap Tjoy voor ons allemaal en na een 

heerlijk maaltijd en een spelletje gingen we 

slapen. 

 
 

Op zaterdag gingen we fietsen. Het was heerlijk 

weer en we fietsen de van Gogh Route. Deze 

route was 40 km en we waren er de hele dag 

zoet mee. Uiteraard bouwden we een paar 

stops in voor de lunch en een ijsje.  

 

 
 

Moe en voldaan schoven we aan de grote 

buitentafel om te gaan gourmetten. Daarna 

deden we weer een spelletje. De dag is 

omgevlogen. 

 

 
 

Op zondag gingen we naar het Openlucht-

museum in Arnhem. Met de gewonnen kaartjes 

van de postcode loterij konden we voor niks 

naar binnen. Het was een zeer leuk museum 

om te bezoeken. Voor jong en oud was er iets 

te doen en toen we moe waren, namen we de 

tram naar de volgende halte. Tijdens het 

bezoek aten we overheerlijke Oud-Hollandse 

poffertjes als lunch en na een paar uurtjes 

rondwandelen gingen we terug naar het huisje. 

Op het park haalden we nog een patatje en 

toen gingen de meiden naar huis. Frans en 

Corry bleven nog een nachtje en s' maandags 

hebben zij tot slot in de buurt nog een route 

gefietst waarbij ze koffie hebben gedronken bij 

boerderij de Mossel.  Daarna gingen ook zij  

huiswaarts. 

 

Het was een fantastisch weekend in alle 

opzichten! We bedanken de Bridgeclub 

Prometheus, Unicef, Henk, de eigenaar van het 

huisje en Park Berkenrhode voor dit heerlijk 

verblijf. 

    
 

Bar 

 

Een belangrijk advies voor tegenspel is om de door 

de partner uitgekomen kleur terug te spelen. Ook in 

troefcontracten. Om teleurstellingen te voorkomen. 

Zoals bij de man die lang nadat de bridgeavond 

was afgelopen nog aan de bar zat. Op de vraag 

waarom sprak hij mistroostig: “Ik zit op mijn introever 

te wachten….” 

 
Bridge in een flits 1 – Berry Westra 
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Oplossing bridgeprobleem 

 

Je hebt twee keuzes: 

 

1. Een onmiddellijke schoppensnit (50%) en 

alles is meteen duidelijk. 

 

2. Proberen de vijfde ruiten vrij te maken om 

een schoppen op weg te gooien. Dit vereist 

een 4-3 verdeling in ruiten (62%). Maar, als 

de ruitens 5-2 zitten, heb je nog steeds de 

schoppen snit in reserve. Plotseling heb je 

een gecombineerde kans van meer dan 

80%! 

 

Begin met ♦A en troef een ruiten, steek over 

naar de ♣9 en troef een tweede ruiten.  

Als beiden hebben gevolgd bij elke ruitenslag, 

zaten de ruiten 4-3 en ben je binnen. Je hoeft 

het spel alleen nog uit te spelen. 

Steek over naar de ♣B, troef een derde ruiten, 

ga naar de dummy met de ♠A, gooi je verlie-

zende schoppen weg op dummy's vijfde ruiten, 

sta een harten af en troef de laatste harten op 

tafel. Contract gemaakt! 

 

De volledige hand: 

 

Had je de schoppen snit vroeg genomen, dan 

was je in dit geval meteen down gegaan. Als 

de klaveren 3-0 verdeeld zijn is het contract 

kansloos. Je kan dan niet alle troeven trekken 

want je hebt nog een troef op tafel nodig om 

de laatste harten te troeven. 

 

Olaf Duin  

(met dank aan Eddie Kantar) 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Noord / - 
 

 A V B  

 A 5  

 A 7 6 5 4  

 H B 9  

 10 7 4 2    
N 

  H 6 5 3  

 V B 9 4 
W O 

 H 7 3 2 

 V 9 8 
Z 

 H 10 3 2  

 4 3    2 
  9 8  

 10 8 6 

 B 

 A V 10 8 7 6 5  
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Varia 
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Agenda voor de algemene ledenvergadering  

 
Datum: Dinsdag 4 februari 2020 

Aanvang:  19.15 uur 

Locatie:  Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4 in Delft. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Notulen van de ALV van 15 januari 2019 

 

3. Jaarverslag van de secretaris 

 

4. Financiën 

 

5. Wedstrijdzaken 

 

6. Ledenwerving 

 

7. Bestuur 

Reglementair zijn voorzitter Marian Reijmers en algemeen lid 

Sjoerd de Haan aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar.  

Tegenkandidaten kunnen zich tot 28 januari melden bij het 

bestuur. 

 

8. Commissies 

a. Kascontrole commissie 

b. Technische commissie 

c. Lustrumcommissie 

 

9. Jaarprogramma 2020-2021 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 
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Notulen Algemene ledenvergadering  15 januari 2019 

 

Aanwezig: 

Het bestuur: 

• Marian Reijmers (voorzitter), 

• Marinus Hom (penningmeester), 

• Sjoerd de Haan (technische commissie), 

• Jenny Omvlee (algemeen lid) 

• Liesbeth van Hees (toekomstig secretaris, 

vervangt Ingrid Kappe) 

54 leden: 

Siebe Auwerda, Willem van den Berg, Johan 

Boonmann, Marta Boonmann, Joke Boot, 

Ans Christiaanse, Margriet Engelkamp, Cees 

van der Ent, Lowie Geertse, Corrie Gerritsen, 

Jack Graveland, Marijke Graveland, Eliza Guse, 

Ton van Hoek, Anke Hom, Ank Hoogeveen, 

Daan Hoogwater, Kees van 't Hul, Marijke 

Jansen, Gerda Janssen, Trees Jongen, Wil Jutte, 

Gerrit van de Kamp, Eveline van de Kamp, 

Nelleke van der Lee, Fred van Leeuwen, 

Elly Legerstee, Jan Lieben, Marleen Mergler, 

Bart Moors, Jacques Nonhebel, Anneke 

Nonhebel, Aad van ‘t Noordende, Henk van 

Oers, Leo Pruijsers, Godfried Quaedvlieg, 

Mieke Quaedvlieg, Milton Russel, Ria 

Schoneveld, Henk Schreuder, Martha Schütz, 

Fred Slemmer, John Spierings, Hedy Steensma, 

Hein van Velzen, Joke van Velzen, Truus 

Verhaar, Kitty Verkade, Carola Vidor, Alex 

Visser, Frans de Vreede, Henk Wijnen, Huib 

Woudstra, Jan van der Zanden 

 

Afwezig: 

12 leden: 

Olaf Duin, Wil de Gids, Paul van der Grinten, 

Gaby de Haan, Gerrit Hakvoort, Mieke Ham, 

Arné Heijmans, Ingrid Kappe, Hennie Koch, 

Rossend Llurba, Juliet Moll, Ine van Moorsel 

 

1.Opening en mededelingen 

➢ 19.30 uur Marian Reijmers (VZ) opent de 

vergadering. 

➢ Secretaris Ingrid Kappe is ziek en wordt 

vervangen door Liesbeth van Hees. 

➢ Op 28 januari a.s. is er een overleg met de 

voorzitters van de andere NBB-clubs over 

gemeentelijk plan Sport & Bewegen, 

belangenbehartiging bridge/denksport in de 

sportraad, Flitscursussen en zorg voor 

ledenbehoud, ledenwerving en verjonging 

(o.a.initiatief minibridge). Nieuwe ontwik-

kelingen zullen t.z.t. gemeld worden. 

 

2.Notulen ALV 13 februari 2018 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen 

worden goedgekeurd. 

 

3.Jaarverslag van de secretaris 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, het jaar-

verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan 

Ingrid Kappe. 

 

4.Financiën 

Interim penningmeester Marinus Hom licht het 

financieel jaarverslag 2018 toe. 

➢ De financiën staan er goed bij. Er is een klein 

negatief resultaat, maar ook € 5.000,- in 

reserve. 

➢ Er zijn in 2018 4 nieuwe Bridgemates 

aangeschaft. 

➢ In de balans staat € 1.500,- meer vermogen 

gemeld, dit is geld van de Combiclub 

Cursussen dat Prometheus sinds september 

2018 beheert. Deze post zal vanaf 

september door een andere club beheerd 

worden. Het is dus geen extra vermogen van 

Prometheus, ook geen deel daarvan. 

➢ Opmerking: bij de toelichting staat het 

jaartal 2017. Marinus verbetert waar nodig. 

➢ Kascommissie.  

Nelleke van der Lee leest de verklaring van 

de kascommissie voor het financiel beheer 

van 2018 voor. De vergadering verleent 

daarop decharge. 

➢ Begroting  

Met het huidige ledenaantal gaat het 

financieel goed met Prometheus. Er zijn geen 

vragen van de leden. 

➢ Contributie  

De NBB heeft haar contributie vorig jaar 

verhoogd met € 0,50 en dit jaar met € 1,-. De 

contributie zal daarom nu met € 1,- 

verhoogd worden. 

 

5. Wedstrijdzaken 

Sjoerd de Haan neemt het woord. 

➢ Het rankingsysteem is de meeste leden goed 

bevallen. Er volgt een hoofdelijke stemming 

over het voorstel om er mee door te spelen. 

Voor: 31. Tegen: 6. Onthouding: 14.  

8 stemmen zijn niet geteld.  

Omdat 31 stemmen een meerderheid is 

wordt het systeem ingevoerd. Dit heeft wat 

gevolgen en daarom is er een nieuw 

wedstrijdreglement opgesteld: 
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➢ Als je een ANDER systeem speelt dan 5-kaart 

hoog, dan MOET je een systeemkaart bij je 

hebben op tafel. Zo niet, dan gelden de 

spelregels voor het 5-kaart hoog-systeem. 

➢ De speeltijd voor iedere ronde is 33 minuten. 

Na de 5 minuten-bel mag er GEEN nieuw 

spel meer begonnen worden. Hierop zal 

meer worden toegezien, natuurlijk blijft er 

coulance voor overmachtsituaties. De in het 

wedstrijd-reglement vermelde regel dat er in 

de pauzes kan worden doorgespeeld wordt 

aangepast. Dit voorstel wordt met ruime 

meerderheid van stemmen aangenomen 

(geen telling nodig). 

➢ Beroep tegen arbitrage. Leden kunnen bij 

de protestcommissie van het district in 

beroep tegen arbitrage. 

➢ Arbiter Ton van Hoek gaat af en toe op de 

speelavonden 5 à 10 minuten een spel of 

etiquetteregel uitleggen. 

 

Voorzitter Marian Reijmers neemt het woord. 

➢ Verlenging speelseizoen met 1 maand (juni). 

Omdat het verlengen van het speelseizoen 

met 1 maand een extra maand huur kost zal 

bij seizoensverlenging een contributieverho-

ging van € 3,- per lid worden doorberekend. 

Er wordt aan de leden gevraagd om te 

stemmen over dit voorstel. Voor: 13. Tegen 

20. 26 stemmen zijn niet geteld.  

Het voorstel wordt afgewezen. 

➢ Zomerbridge.  

Er wordt gevraagd om handen op te steken 

als er belangstelling is voor zomerbridge. Er 

worden 5 handen opgestoken. Er zal geen 

zomerbridge worden georganiseerd. 

 

6. Ledenwerving 

Jenny Omvlee geeft een toelichting. 

De Flits-cursussen i.s.m. De Gaech, ODD en 

Gisolf worden goed bezocht. Voor Prometheus 

heeft het 9 leden opgeleverd, voor de drie 

andere verenigingen iets minder. In februari 

start de vervolgcursus, weer met veel 

inschrijvingen. Na afloop gaan de clubs 

evalueren en kijken of ze op dezelfde manier 

doorgaan. 

 

7. Bestuur 

Ingrid Kappe en Jenny Omvlee treden 

reglementair af, Marinus Hom treedt af als 

interim-penningmeester. Jenny Omvlee heeft 

zich herkiesbaar gesteld.  

Kees van 't Hul en Liesbeth van Hees zijn 

kandidaten voor de functie van penning-

meester en secretaris. Er zijn geen tegen-

kandidaten aangemeld. Jenny, Kees en 

Liesbeth worden her- en gekozen. 

Ingrid en Marinus worden hartelijk bedankt. Op 

een later moment zullen ook nog bloemen 

volgen. 

Kees neemt aan tafel plaats op de stoel van 

Marinus. 

 

8. Commissies 

➢ Kascontrolecommissie:  

Aan Nelleke van der Lee, Ton van Hoek en 

Marijke Janssen wordt gevraagd of zij 

aanblijven. Dat doen ze. 

➢ Technische commissie:  

Jacques Nonhebel is uit de commissie. Ton 

van Hoek komt in zijn plaats erbij. De 

commissie bestaat nu uit: Sjoerd de Haan, 

Ank Hoogeveen, Leo Pruijsers, Fred Slemmer 

en Ton van Hoek. 

➢ Commissie van beroep:  

Deze commissie zal worden opgeheven. 

Henk van Oers en Bart Moors worden 

bedankt. 

➢ Lustrumcommissie:  

Prometheus is als dochtervereniging van de 

personeelsvereniging van de TUDelft in 1966 

opgericht en in 2009 zelfstandig geworden 

met nieuwe statuten. In 2014 is er een lustrum 

gevierd en in september 2019 zou een 

tweede lustrum gevierd kunnen worden.  

Nu wordt echter aan de leden voorgesteld 

om de oorspronkelijke oprichtingsdatum van 

1966 weer aan te houden voor het vieren 

van de lustrums. Er zijn nog veel leden al van 

voor 2009 lid en de vereniging zal in 2021 het 

55-jarig bestaan wat grootser kunnen vieren. 

Er wordt gevraagd om handen op te steken 

om dit voorstel aan te nemen. Het voorstel 

wordt unaniem aangenomen.  

De commissie bestaat uit Ria Schoneveld, 

Eliza Guse, Fred van Leeuwen en Jenny 

Omvlee. 

➢ Vertrouwenspersoon:  

Anke Hom wordt bedankt, de functie wordt 

opgeheven. 

 

9. Jaarprogramma 2019-2020 

Er is een wijziging; de inspeelavond is op 

dinsdag 27 augustus 2019 en NIET op 

donderdag 29 augustus. 
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10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om ca. 19.45 uur 

gesloten. 
 

    
 

Jaarverslag van de secretaris 

 

Beste leden, 

Het is alweer zover! 2019 bijna voorbij en voor u 

ligt weer een mooi nieuw blad ’t Ei.  

Als uw aller secretaris wil ik iedereen hartelijk 

bedanken voor een heerlijk en soepel verlopen 

speeljaar. Wat hebben we met elkaar toch een 

fijne, gezellige bridgeclub en dat het nog maar 

lang zo moge blijven.  

Als secretaris heb ik de taak om schriftelijke 

verslaglegging (notulen) van alle besluiten te 

maken, de ledenlijst bij te houden en tijdig de 

leden op te roepen voor de ALV. In 2020 zal de 

ALV op dinsdag 4 februari zijn. U ontvangt na 

Oud en Nieuw een uitnodiging daarvoor, maar 

zet het vast in de agenda! In dit Ei is ook de 

notulen van de ALV van 2019 opgenomen  om 

nog eens door te nemen.  

 

Ledenwisselingen: 

In 2019 hebben we er drie nieuwe leden bij 

gekregen: Ina Jansen, Leen van Meeteren en 

Karel Mulder. Helaas hebben er dit jaar ook 

enkele leden - door diverse omstandigheden -  

opgezegd: in het voorjaar John Spierings en na 

de zomer Ine van Moorsel, Margriet Engelkamp 

en Marta Boonmann. We eindigen het jaar met 

70 leden.  

Per 1 januari 2020 zullen Godfried en Mieke 

Quaedvlieg en Hedy Steensma ons ook 

verlaten. Hedy zal wel bij ons als gastlid blijven 

spelen en ook Marta Boonmann is al eens 

gespot op een drive: we hopen ze nog vaak 

terug te zien! En zeer waarschijnlijk komen er in 

januari ook weer een paar nieuwe leden bij.  

 

Jaarprogramma 2019: 

In 2019 zijn er 38 speelavonden geweest en 9 

drives. Ik loop de drives nog even met u door: 

de Krokusdrive waarbij die mooie potjes met 

krokussen te winnen vielen, Ruitenboer; 

spannend! De Paasdrive met eitjes en de 

Slotdrive met de zomervakantie in ons hoofd. In 

september was er de voorronde voor het 

Delftse bridgekampioenschap, in oktober de 

Vriend(inn)endrive lekker druk! Dan was er ook 

de wederom groots opgezette en immens 

succesvolle 2e Unicefdrive en tenslotte nog de 

feestelijke Sinterklaas- en Kerstdrives in 

december. Hierbij bedank ik alle mensen die 

hieraan hebben meegewerkt. Zonder jullie 

kunnen we het niet!  

 

Lustrum 

In september was het 2e lustrum van de 

afsplitsing van de TU Delft personeels- en 

moedervereniging Prometheus in 2009. We 

hebben dat met een heerlijk klein gebakje op 

de speelavond gememoreerd. De lustrum-

commissie gaat nu het grote lustrum in 2021 

voorbereiden als Bridgeclub Prometheus 55 jaar 

bestaat. Dat gaan we groots vieren, dus nog 

even volhouden! 

 

Bar, prijzen, corvee 

Iedere week staat alles weer zo mooi voor ons 

klaar! Weten jullie wel dat daarvoor veel werk 

wordt verzet door Marinus, Joke, Jenny en Ank? 

En nog een paar anderen ook natuurlijk, maar 

ik wil deze “hardcore vrijwilligers” hierbij graag 

nog even voor het voetlicht halen want dankzij 

hun trouwe diensten hebben wij iedere week 

weer een gezellige en goed verzorgde avond.  

 

Dit jaar zijn de drankprijzen een klein beetje 

gestegen, maar geef toe mensen; ga hiervoor 

eens naar een café! Dit jaar hebben we in de 

bestuursvergadering met elkaar besproken wat 

we wel en niet verwachten van de extra hulp 

waarvoor we iedere maand drie vrijwilligers 

aanwijzen. Het is af en toe wat rommelig en 

onoverzichtelijk in de keuken, vooral als er meer 

dan twee mensen bezig zijn. Tussen de spellen 

door kan je wel wat te drinken krijgen, maar de 

hapjes worden alleen in de officiële pauze 

uitgedeeld. En dan alleen wordt er verwacht 

dat de corveeërs rondgaan met de hapjes en  

er dan tegelijk een beetje op toezien dat ook 

echt iedereen wat kan pakken. En dat dus niet 

iedereen meteen al twee of drie items van de 

borden pakt bij het eerste rondje. Hapjes 

worden gekocht van de fooien van de bar, dus 

neem je veel; geef dan ook eens extra fooi! 
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Dan is er verder geen hulp meer nodig TENZIJ 

de barmensen daarom vragen. Corveeërs 

komen aan het eind van de avond nog even 

aan de beurt bij het terugbrengen van de zaal 

in de oorspronkelijke staat, het wegbergen van 

de spullen, het openen van de gordijnen en 

het dichtdraaien van de verwarming. Dat is 

het, valt wel mee toch? Vele handen maken 

licht werk! 

Rooster van aftreden bestuur 

Volgens het rooster van aftreden mogen in 

2020 de voorzitter en een algemeen bestuurslid 

aftreden. Als je je ook een tijdje voor de 

vereniging wilt inzetten dan horen we dat heel 

graag, zeg het even tegen Marian, Jenny, 

Sjoerd, Kees of mij. 

 

Liesbeth van Hees 

    

 

Van de Technische Commissie 

 

Het bridgespel is al oud, maar de techniek er 

omheen verandert en biedt ons steeds  weer 

nieuwe mogelijkheden, die we als club dan 

ook proberen in te voeren. Dat begon al een 

jaar of 30 geleden met computerprogramma’s 

die de handmatige scoreberekening overbo-

dig maakten. Dat was een groot gemak voor 

de wedstrijdleiders. Met de invoering van 

bridgemates op de club in september 2006, 

werd ‘het leven’ voor zowel spelers als 

wedstrijdleiders een stuk makkelijker, omdat het 

niet langer nodig was scoreslips in te vullen en 

te verwerken. Het bood ook de mogelijkheid 

om de resultaten nog dezelfde dag online te 

publiceren met behulp van het programma 

van de NBB. 

 

Een volgende stap was het spelen met gedupli-

ceerde spellen in 2017, waardoor we na afloop 

de spellen kunnen inzien. Voor veel spelers was 

het wel even wennen om spellen te spelen, 

waarvan ze het gevoel hebben dat ze 

gestoken zijn.  

Het is echter al vele malen aangetoond dat de 

meeste spelers slecht schudden en dat dat 

leidt tot vlakke kaartverdelingen met bijv. te 

veel 3-3-3-4-handen. Om met de hand een 

eerlijke verdeling te krijgen moet je minstens 

een stuk of 7 keer overhands schudden en de 

meeste spelers doen dat maar 3 of 4 keer.  

 

De gedupliceerde spellen die wij spelen wor-

den met het programma BigDeal aangemaakt 

en hebben echt een randomverdeling. 

In 2018 zijn we op proef gaan spelen met het 

rankingsysteem en dit jaar hebben we dat 

definitief ingevoerd. Het was daarbij nood-

zakelijk het wedstrijdreglement grondig aan te 

passen, omdat het oude reglement gebaseerd 

was op competities van zes of zeven zittingen.  

Een andere verandering dit jaar is het spelen 

met wisselende wedstrijdleiders waarbij de vijf 

wedstrijdleiders om de beurt een maand 

‘dienst’ hebben.  

Ik was in november aan de beurt en dat ging 

niet altijd goed. Ik heb in die tijd alleen maar 

meer respect gekregen voor het werk dat Ank 

en Leo trouw elke dinsdag hebben gedaan. 

Het maken van een indeling houdt je de hele 

dinsdag - met tussenpozen - bezig omdat je, 

vanwege afzeggingen, gelegenheidskoppels 

probeert te maken en de betreffende spelers 

niet altijd snel te bereiken zijn.  

Om het werk voor de wedstrijdleiders gemak-

kelijker te maken breng ik daarom nogmaals 

de nieuwe aan/afmeldregels onder de 

aandacht en vraag ik om je zo vroeg mogelijk 

aan of af te melden. 

 

Aan- en afmelden: 

➢ Vóór 15.00 uur. 

➢ Uitsluitend via het formulier op de website 

www.bridgeclubprometheus.nl of via mail 

afmelden@bridgeclubprometheus.nl.  

Alle wedstrijdleiders ontvangen het bericht. 

➢ In noodgevallen kan men zich telefonisch (of 

via sms of WhatsApp) afmelden bij de 

dienstdoende wedstrijdleider.  

De nummers staan op de website bij 

‘Jaarprogramma’ en ‘Contact’. 

 

Bij de komende Algemene Ledenvergadering 

zullen we voorstellen deze aangepaste regels in 

het wedstrijdreglement op te nemen. 

 

Sjoerd de Haan 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
mailto:afmelden@bridgeclubprometheus.nl
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Prijzentafels 

 

         
 

         
 

         

 

 

    
 

Zwembad 

 

Een speler die in vierde positie de slag kan winnen 

zal dat meestal doen. Het kan echter ook wel eens 

slim zijn om de slag aan de tegenpartij te laten. 

Wedstrijdbridgers willen dat nog wel eens doen om 

de leider in het duister te laten tasten omtrent het 

zitsel. Zo ging het ook met twee heetgebakerde 

broers uit het noorden des lands. De een dook een 

slag die hij beter had kunnen nemen. Toen de ander 

hem er op aansprak reageerde hij laconiek: “Ach, ik 

dacht, ik duik een rondje”. “Duiken doe je maar in 

het zwembad”, beet broerlief hem toe. 

 
Bridge in een flits 1 – Berry Westra 
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Competities en drives 2019 

 

Rankingcompetitie 2018-2019  

Eindstand 21 mei 2019 

1 Eliza Guse & Bart Moors 181,4 

2 Anke Hom & Marijke Graveland 178,7 

3 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 176,0 

4  Cees van der Ent & Siebe Auwerda 173,2 

5 Elly Legerstee & Fred Slemmer 172,2 

6 Frans de Vreede & Henk Schreuder 169,8 

7 Arné Heijmans & Olaf Duin  169,5 

8 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers 167,8 

9 Juliet Moll & Kees van ’t Hul 164,0 

10 Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee 157,4 

 Joke van Velzen & Hein van Velzen 157,4 

 

Clubkampioenschap 2018-2019 

1 Frans de Vreede & Henk Schreuder 88,397 

2  Cees van der Ent & Siebe Auwerda 87,662 

3 Eliza Guse & Bart Moors 84,563 

 

    

 

Rankingcompetitie 2019-2020  

Tussenstand 10 december 2019 

1 Arné Heijmans & Olaf Duin 192,4 

2 Eliza Guse & Bart Moors  181,4 

3 Cees van der Ent & Siebe Auwerda  172,3 

4   Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 172,2 

5 Ina Jansen & Karel Mulder 172,1 

6 Ton van Hoek & Willem van den Berg 163,1 

7 Frans de Vreede & Henk Schreuder 162,6 

8 Ans Christiaanse & Wil Jutte 162,0 

9 Jan Lieben & Johan Boonmann 160,7 

10 Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee 159,4 

   

 

Slemkampioenschap 2018-2019 

1 Ank Hoogeveen 22 pt 

2  Jenny Omvlee 20 pt 

3 Siebe Auwerda 14 pt 

 Frans de Vreede 14 pt 

    

 
Kerstdrive (18-12-2018) 

A-lijn 

1 Frans de Vreede & Henk Schreuder 66,33% 

2 Fred Slemmer & Elly Legerstee 59,52% 

3 Anke Hom & Marijke Graveland 55,10% 

4 Juliet Moll & Kees van ’t Hul  54,76% 

5 Gerrit Hakvoort & Jan vd Zanden 52,72% 

B-lijn 

1 Trees Jongen & Aad van ’t Noordende 64,88% 

2 Gerda Janssen & Ria Schoneveld 62,80% 

3 Marinus Hom & John Spierings 61,90% 

 Milton Russel & Hedy Steensma 56,85% 

5 Johan Boonmann & Jan Lieben 55,65% 

 

Krokusdrive (19-2-2019) 

1 Kees van ‘t Hul 63,19% 

2 Fred Slemmer 60,19% 

3 Ina Jansen 59,49% 

4 Rossend Llurba 59,03% 

5 Kitty Verkade 58,56% 

 

Ruitenboer (12-3-2019) 

1 Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 66,86% 

2 Daan Hoogwater & Leo Pruijsers 61,41% 

3 Hein van Velzen & Joke van Velzen 59,11% 

4 Evert Angad-Gaur & Emmy Angad-Gaur  57,69% 

5 Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee 57,53% 

 

 

Vriend(inn)endrive (22-10-2019) 

1 Corry van Velzen & Frans de Vreede 67,06% 

2 Joke van Velzen & Henk Schreuder 65,63% 

3 Ans Christiaanse & Hans de Bruijn 65,36% 

4 Jenny Omvlee & Marijke Bouwmeester  64,19% 

5 Lowie Geerse & André Geertse 61,88% 

 

Paasdrive (16-4-2019) 

A-lijn 

1 Evert Angad-Gaur & Emmy Angad-Gaur 64,29% 

2 Ton van Hoek & Willem van den Berg 60,71% 

  Gerrit Hakvoort & Rossend Llurba 60,71% 

4 Eliza Guse & Bart Moors 59,52% 

5 Anke Hom & Marijke Graveland  56,85% 

B-lijn 

1 Marinus Hom & John Spierings 64,50% 

2 Jenny Omvlee & Marijke Bouwmeester 63,33% 

3 Jan Lieben & Johan Boonman 56,25% 

4 Marian Reijmers & Martha Schütz 54,00% 

5 Kitty Verkade & Liesbeth van Hees  52,00% 

 

Slotdrive (28-5-2019) 

A-lijn 

1 Eliza Guse & Bart Moors 62,08% 

2 Ank Hoogeveen & Jenny Omvlee 57,50% 

3 Marinus Hom & Ina Jansen 56,25% 

4 Anke Hom & Marijke Graveland 54,17% 

5 Cees van der Ent & Siebe Auwerda 53,33% 

B-lijn 

1 Elly Legerstee & Hedy Steensma 58,75% 

2 Lowie Geertse & Huib Woudstra 56,25% 

  Aad van ’t Noordende & Trees Jongen 56,25% 

  Jan Lieben & Johan Boonmann 56,25% 

5 Fred van Leeuwen & Truus Verhaar 50,42% 

 Henk van Oers & Willem van den Berg 50,42% 

 

Sinterklaasdrive (3-12-2019) 

1 Frans de Vreede & Henk Schreuder 62,50% 

2 Siebe Auwerda & Karel Mulder 62,34% 

3 Henk van Oers & Alex Visser 62,02% 

4 Olaf Duin & Arné Heijmans 60,26% 

5 Fred Slemmer & Elly Legerstee  58,65% 
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Unicefdrive (17-11-2019) 

A-lijn 

1 Agnes Verbraak & Piet Verbraak 61,90% 

2 Peter Bommelé & Frenk Schilperoort 58,33% 

3 Peter Steenweg & Joop van der Spek 57,14% 

  Marianne Lansbergen & Tineke Croon 57,14% 

5 Anja de Groot & Emmy Schouten 56,55% 

B-lijn 

1 Anke Hom & Henk Jongsma 60,12% 

2 Hedy Steensma & Helene Weenink 59,23% 

3 Lowie Geerse & Thomas Geertse 58,33% 

  Trees Jongen & Ria Schoneveld 58,33% 

5 André Geertse & Hannie Geertse 57,14% 

C-lijn 

1 Mieke Ham & Truus Verhaar 60,83% 

2 Tineke Ruiter & Puck van Leeuwen 57,50% 

3 José Kalkhoven & Truus Nuhn 56,25% 

4 Ludy Duynisveld & Magda vd Bosch 55,00% 

5 Hennie Koch & Ben Wenneker 50,83% 

    

 

 

Clubkampioen 2018-2019 

Frans de Vreede & Henk Schreuder 

 

Slemkampioen 2018-2019 

Ank Hoogeveen 

 

Meesterpuntenladder 2018-2019 

Frans de Vreede 

 

 

    
 

 

De winnaars van de diverse drives: 

 

          
 

          
 

     
 

     



 

Concept-jaarprogramma seizoen 2020-2021 

 

➢ september 2020 

 1 Rankingcompetitie 1 

 8 Rankingcompetitie 2 

 15  Rankingcompetitie 3 

 22 Rankingcompetitie 4 

 29 Rankingcompetitie 5 

 

➢ oktober 2020 

 6  Rankingcompetitie 6 

 13 Tussencompetitie 1 

 20 Vriend(inn)endrive 

 27 Tussencompetitie 2 

 

➢ november 2020 

 3 Tussencompetitie 3  

 10  Tussencompetitie 4 

 17  Tussencompetitie 5 

 24 Tussencompetitie 6 

 

➢ december 2020 

 1 Sinterklaasdrive 

 8 Rankingcompetitie 7 

 15 Rankingcompetitie 8 

 22 Kerstdrive 

 29 geen bridge 

 

 

 

 

 

 

 
• Alleen de rankingcompetitie wedstrijden tellen  

 mee voor het clubkampioenschap.  

• Tijdens de districtsviertallencompetitie staat een 

 tussencompetitie gepland. Over de invulling 

 hiervan volgt later nog informatie. 

• De datum voor Ruitenboer is nog voorlopig. 

➢ januari 2021 

 7 Rankingcompetitie 9 

 14 Rankingcompetitie 10 

 21 Rankingcompetitie 11 

 28 Rankingcompetitie 12 

 

➢ februari 2021 

 4 Jaarvergadering / 

Rankingcompetitie 13 

 11 Rankingcompetitie 14 

 18 Krokusdrive 

 25  Rankingcompetitie 15 

 

➢ maart 2021 

 3 Ruitenboer  

 10 Rankingcompetitie 16 

 17 Rankingcompetitie 17 

 24  Rankingcompetitie 18 

 31 Paasdrive 

 

➢ april 2021 

 7 Rankingcompetitie 19 

 14 Rankingcompetitie 20  

 21  Rankingcompetitie 21 

 28 Rankingcompetitie 22 

 

➢ mei 2021 

 5 Rankingcompetitie 23 

 12 Rankingcompetitie 24 

 19 Rankingcompetitie 25 

 26 Slotdrive 
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Speeldata en corvee 2020 

 

januari   

Johan Boonmann 

Anneke Nonhebel 

Jacques Nonhebel 

 

7  Bridge 

14 Bridge 

21  Bridge 

28  Bridge 

 

februari   

Ans Christiaanse 

Rossend Llurba 

Jenny Omvlee 

 

4 ALV en bridge 

11  Bridge  

18 Krokusdrive 

25 Bridge 

 

maart   

Aad van ‘t Noordende 

Martha Schütz 

Corrie Gerritsen 

 

3 Ruitenboer  

10  Bridge 

17 Bridge 

24 Bridge 

 

april   

Gaby de Haan 

Sjoerd de Haan 

Henk Schreuder 

  

7 Paasdrive 

14 Bridge  

21 Bridge 

28 Bridge 

 

mei   

Eliza Guse 

Bart Moors 

Juliet Moll 

5 Geen bridge 

12 Bridge 

19 Bridge 

26  Slotdrive 
 

    

 

Ruitenboer 2020 

 

➢ 3 maart  Voorronde op de club 

➢ 29 maart  Halve finale 

➢ 19 april Finale 

 

    

 

 

Fijne feestdagen  

en  

veel bridgeplezier in 

het nieuwe jaar! 

 

    

Verhinderd?  

Svp bijtijds afmelden!  

 

Vóór 15.00 uur:  

➢ via onze website: 

www.bridgeclubprometheus.nl    

➢ of via mail 

afmelden@bridgeclubprometheus.nl. 

 

Tot 17.30 uur:  

➢ door even te bellen met de dienstdoende 

wedstrijdleider: 

 

• Ank Hoogeveen  06-2253 6850 

• Leo Pruijsers    06-8006 4493 

• Kees van 't Hul   06-1967 1520 

• Sjoerd de Haan  06-4487 8487 

• Ton van Hoek   06-1428 0369 

 

 

    

 

 

Club-fan 

 

In het land der groene weiden, 

Niet zo heel dicht bij de zee, 

Kaart een heerlijk bridgers-clubje 

En daar speel ik heel graag mee. 

 

’t Heeft een heel, heel eigen sfeertje, 

En dat mag er best wel zijn, 

’t Gaat ze niet om meesterpunten, 

Maar om bridgend “samen” zijn. 

 

Vele leden van ons clubje, 

Zijn van uiterst goed allooi, 

Ach, soms dik, en soms te mager, 

Maar als “mens” zijn allen mooi. 

 

Aan dit fijne bridgers-clubje, 

Heb ik heel mijn hart verpand. 

Weinig downs, en vaak een upje. 

’t Mooiste stel van heel ons land. 

 
Kaart-lezen; 

 vrolijk rijm en lied tegen kaartverdriet.  

door  Wim Overgaag 

 
 

    

 

http://www.bridgeclubprometheus.nl/
mailto:afmelden@bridgeclubprometheus.nl

